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Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 

Dato 

10.10.2018 
Referanse 

2018/4718/VST 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Kjøpmannsgata 48, 
Olavskvartalet, 6. etg. 

+47 73 59 73 00 Vegard Stolpnessæter 

postmottak@hf.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 73 04 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 

 

 

Møtereferat 

Til stede:  

Ingvild Hagerup (for Martine Gjermundsen Ræstad), Mads Bårdsgjære 

Heggen, Simon Grønås, John Howland (studieprogramleder), Vegard 

Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall: Martine Gjermundsen Ræstad 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 08.10.18 

Møtetid: 14:15-15:20 Møtested: 2413 

 

Generelt 
 

Oppfølging fra forrige møte 

 

Vask av tangenter er meldt inn i e-vaktmester, men hadde ikke blitt besvart til møtet. [Referent 

bemerker at henvendelsen ble besvart 10. oktober, og at renholderne for Dragvoll har vært i kontakt 

med renholderne i Olavskvartalet, og vil foreta lett vask av tangenter på piano og flygler på 

Dragvoll framover.] 

 

Vanningssystem for vedlikehold av instrument har vært under vurdering i Olavskvartalet, men det 

krever for stort vedlikehold og oppfølging til at de hadde ressurser til det for utøvende musikk, og at 

det vil da heller ikke musikkvitenskap ha mulighet til å få i stand. 

 

Referansegrupper er nå på plass i begge de åpne emnene som undervises nå i høstsemesteret etter 

initiativ av Fakultetstillitsvalgt. 

 

Generelle saker 

 

Studentene ønsker at oppgaver i emner legges ut tidligere (primært gjelder dette satsemner og 

ensembleledelse). Studentene ønsker også at faglærerne legger oppgaver samme sted. 
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Det etterlyses oversikt over undervisning/ledighet i musikkdatalaben (4304B). Studiekonsulent 

henviste til timeplaner for rom ved NTNU: https://innsida.ntnu.no/romreservasjon - laben er på 

Dragvoll, Bygg 1–6. 

 

Studentene ønsker at det i alle emner tidlig skal bli gitt en grundig gjennomgang i emnets 

læringsmål og vurderingsform. Studentene ønsker nøyaktige krav å forholde seg til. 

 

Enkelte studenter ønsker at musikkvitenskap skal forholde seg til NTNUs normer med undervisning 

som starter kvart over hel time og slutter hel time (08:15–10:00 osv.). Musikkvitenskap har mange 

ansatte som har flere arbeidsgivere/oppdrag enn NTNU og da er avhengig av noe tilpassing for å 

kunne gjennomføre undervisning. I en del emner undervises grupper komprimert fordi det gir best 

læringsutbytte. Det fører også med seg at oppstarten gjerne forskyves til noe senere enn 08:15. 

 

Studentene ønsker søppelkurver på øvingsrommene. NTNU har gått over til miljøstasjoner, og 

ingen (ikke de ansatte heller) har lenger egne søppelkurver. Studiekonsulent ser ikke at 

studieprogrammet i musikkvitenskap får til å endre dette. 

 

Miljøstasjonene til NTNU har også flaskeinnsamling, noe som tar inntekter vekk fra linjeforeningen 

siden disse er overalt og lettere tilgjengelig enn flaskeinnsamlinga til linjeforeningen. Dette 

oppleves som dumt. 

 

Studentene ønsker et dokument fra musikkvitenskap om stilføring. Studieprogramleder informerte 

om det pågående arbeidet med dette. 

 

Studentene ønsker flere instrumentskap. Det er i år venteliste på skap. Studiekonsulent informerte 

om intensjon om å søke instituttet om flere store instrumentskap. 

 

Studentene ønsker at vibrafonen repareres profesjonelt. 

 

Studentene opplever det som å mishandle et instrument å oppbevare klavikordet på et øverom med 

to yttervegger med vindu. 

 

Studentene etterspør muligheten for å ha to piano til eksamen. Det er mulig at det vil søkes om dette 

fra studentene. Pr. i dag er det vanskelig å flytte instrument mellom nivå på Dragvoll. 

 

 

 

 

 

https://innsida.ntnu.no/romreservasjon
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Semesteret så langt: 
 

1. semester bachelor 

 

EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 

Studentene er for det meste fornøyd. 

 

Forelesningene oppfattes som å komme noe hulter til bulter, og studentene strever med å se den 

røde tråden i lyttestrategier mellom dem. De blir mer som speed dating, og kan virke mindre 

givende enn ønskelig. 

 

I improvisasjon er flertallet positive, og det er god struktur på undervisningen. 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 

Studentene reagerer på ordlyden i tilbakemeldinger på semesteroppgaven i emnet. De ønsker et mer 

saklig, nøkternt språk i faglige tilbakemeldinger. En personlig tone kan virke mot sin hensikt i faglig 

kritikk, og studentene oppfatter at det trekker ned det pedagogiske resultatet av tilbakemeldingene. 

 

Studentene hadde ønsket større fokus på krav til kildehenvisninger før de skulle skrive essay. De 

hadde en forelesning om det i ex.fac., men først etter at essayet ble levert inn, ifølge representanten. 

 

Emnet har til nå vært preget av tekster studentene oppfatter som litt tunge, på gammel dansk og 

Oxford-engelsk. Pensumbøkene har ikke vært i bruk i første del av emnet. 

 

MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 

Studentene er generelt fornøyde med emnet. De hadde gjerne sett at det var mer hørelære i emnet. 

Det har vært en midtveisevaluering i emnet hvor dette også er bemerket av studentene. 

 

MUSV1020 Hovedinstrument 1 

Studentene etterlyser individuell eksamensplan. Rom til eksamen blir mest trolig D1 og 2419 

(studio). 

 

3. semester bachelor 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

Emnet oppfattes som bra. Noen kunne ønsket mer komplekse oppgaver. Studentene syns det er fint 

med oppgaver om å formidle følelser med instrument. 

 

MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 

I hørelære er vikaren som er inne nå godt likt, og studentene hadde ønsket å ikke måtte bytte lærer 

en gang til i høst. Studentene mener de har blitt feilinformert om vurderingen i emnet. 
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Studiekonsulent påpeker at det er vurderingsformen som står i emnebeskrivelsen som gjelder. 

Emnet har todelt eksamen med 50 % mappeevaluering i hørelære og 50 % praktisk eksamen. 

 

I ensembleledelse melder noen av studentene tilbake at det er for vanskelige kormelodier, og at mye 

av tiden går til å øve seg på sang og ikke på direksjon. Studentene ønsker mer fokus på direksjon, 

men har ikke tatt opp dette med lærer selv. 

 

MUSV2022 Hovedinstrument 3 

Studentene etterlyser individuell eksamensplan. Rom til eksamen blir mest trolig D1 og 2419 

(studio). 

 

MUSV3127 Etnomusikologiske perspektiver på Europa 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3128 Analyse og teorier om kompositoriske formstrategier 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3129 Musikk i Venezia, 'Gledens hovedstad' (1650–1750) 

Emnet oppleves som bra og strukturert. Studentene får alltid informasjon om tekstene som skal 

gjennomgås før neste forelesning. At studentene presenterer i undervisningen tvinger også fram 

læring. Tekstene oppleves som litt tunge av bachelorstudentene. 

 

1. semester master 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Emnet oppleves som bra og lærerikt. Det har vært litt rotete kommunikasjon, men studentene har 

heller ikke forslag til hvordan den kunne vært bedre. De syns uansett at en-til-en-kommunikasjon på 

e-post er bedre enn Blackboard. 

 

En del av undervisningen har vært i Olavskvartalet, og innimellom forskyves undervisningstiden av 

emneansvarlig. Det oppleves som noe stressende for studentene å ikke vite hvor og når de skal være 

hver uke. Studenten ser det dog som et godt tiltak å ha to ensembler å skrive for til eksamen og 

hadde ønsket et større formalisert samarbeid innad instituttet slik som dette. Det blir veldig opp til 

den enkelte faglærer nå. 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Det er stor variasjon på hva studentene oppfatter som relevant for teori/metode mellom foreleserne i 

emnet. Artikkelen om det musikkvitenskapelige feltet av Eivind Ruud ble særlig godt mottatt. 

Studentene setter spørsmålstegn ved at denne eller lignende artikler om deres fagfelt er presentert 

før på masternivå. 
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MUSV3005 Praktiske disipliner 

I gregorianikk i praksis blir det ifølge studentene mer en framføring enn en innføring. Studentene 

har etterlyst et «Gregorianikk for dummies»-ark med tegntolkning. Kurset oppleves som stilig. Det 

har vært noe forvirring rundt godkjenning av denne obligatoriske aktiviteten, og at eksamen i selve 

emnet er hovedinstrumenteksamen til sommeren 2019. 

 

Ingen generelle tilbakemeldinger for hovedinstrument. 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3127 Etnomusikologiske perspektiver på Europa 

Masterstudentene melder tilbake at emnet er bra, ryddig og tydelig. Studentene oppfatter at 

tilbakemelding på form og struktur er en av de sterkeste sidene til foreleser. 

 

MUSV3128 Analyse og teorier om kompositoriske formstrategier 

Studentene har nå fått mer materiell å lese på. De etterspør relevansen av populærmusikk i kirkelige 

rom i emnet, og for emnet som helhet. Studentene ønsker en spisset emnebeskrivelse til neste gang 

emnet undervises. Spesielt slik at de som tar det er forberedt på skjøringspunktet mellom praktisk 

og teoretisk tilnærming emnet inneholder. 

 

MUSV3129 Musikk i Venezia, 'Gledens hovedstad' (1650–1750) 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

 


